KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
W JAWORZNIE

NA LATA 2017 - 2020

Koncepcję pracy Szkoły tworzył zespół w składzie.
1. Anna Bańkowska
2. Agnieszka Bazarnicka
3. Gabriela Kozakiewicz
4. Jolanta Pazdan
5. Violetta Wrona
6. Elżbieta Zając

Motto szkoły:
„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,
Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –
o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał”.
/ Jan Paweł II /

I. Charakterystyka szkoły.

1. Dane ogólne szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego mieści się w Jaworznie przy
ulicy Niemcewicza 7a. Założona została 1 września 1962 roku.
Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Anna Szymanek. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina
Miasta Jaworzna.
Szkoła dysponuje odpowiednio wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne
salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, świetlicą szkolną, biblioteką.
W związku z reformą oświaty doposażono pracownie w odpowiednie pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji nowych przedmiotów.
Teren szkoły jest ogrodzony. Na terenie znajduje się nowoczesne boisko sportowe, teren zielony
oraz 2 place zabaw. W szkole działa oddział przedszkolny i filia Biblioteki Miejskiej Jaworzna.
W okresie istnienia Szkoły Podstawowej odnotowano znaczące sukcesy sportowe i przedmiotowe
na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

2. Kadra szkoły
Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
wykonywanych zadań organizacyjnych. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania
co najmniej dwóch przedmiotów. W związku z reformą oświaty zatrudniono specjalistów do
nauczania nowych przedmiotów. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym
rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych
formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów
przedmiotowych, spotkania metodyczne, studia podyplomowe, kursy doskonalące) i zdobywają
kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne projekty, autorskie programy edukacyjne.

3. Mocne strony szkoły.
Nasza szkoła jest bezpieczna dla każdego ucznia. Jest szkołą małą i kameralną, w której problemy
każdego dziecka są dostrzegane i rozwiązywane indywidualnie. Potwierdzają to wnioski
z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017.

II. Główne cele szkoły.
•

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i kontynuacji nauki w szkole średniej.

•

Wdrożenie nowej podstawy programowej.

•

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

•

Podniesienie jakości edukacji włączającej.

•

Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły.

•

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w Internecie, odpowiedzialnego korzystania
z mediów społecznych.

•

Wprowadzenie doradztwa zawodowego.

•

Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu uniwersalnych wartości moralnych
i patriotycznych.

•

Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, środowisku i ojczyźnie.

•

Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

•

Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania.

•

Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.

•

Wdrażanie do działalności wolontaryjnej.

•

Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

•

Doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie wyników
ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty.

„ Istniejemy po to, żeby nauczyć Was rozumieć siebie i świat, poruszać się
w nim, współtworzyć go i odpowiedzialnie w nim żyć”.

III . Wizja szkoły.
• Nasza szkoła jest placówką innowacyjną, przygotowującą absolwentów do funkcjonowania
w zmieniającym się, otaczającym świecie.
•

Jest szkołą przyjazną uczniom, wolną od przemocy rówieśniczej, zapewnia bezpieczeństwo
i właściwą atmosferę podczas pobytu w szkole.

• Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania oraz ze
środowiskiem lokalnym.
• Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny
rozwój osobowości.
• Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija
swoje zainteresowania i zdolności.
• Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra
pedagogiczna, stosująca aktywizujące metody nauczania i wychowania.
• Rodzice są twórcami szkoły, a Dyrektor liderem postępu szkoły.
• Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom.

IV.

Model Absolwenta.

Dążeniem naszej szkoły jest, aby absolwent Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka
Sucharskiego charakteryzował się następującymi cechami i umiejętnościami.
• Odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie
nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
• Sprawne posługiwanie się językami obcymi nauczanymi w szkole.
• Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu i innych mediów społecznościowych.
• Umiejętność wykorzystania komputera do nauki, pracy i podnoszenia sprawności fizycznej.
• Silne, emocjonalne więzi z miastem, regionem i krajem.
• Kreowanie właściwych postaw patriotycznych.
• Umiejętność

pracy

zespołowej,

kreatywność,

przedsiębiorczość,

i obowiązkowość.
• Nawyk stałego uczenia się i doskonalenia.
• Umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi.
• Wysoka kultura osobista.

odpowiedzialność

• Wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy.
• Dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia.
• Bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach jako pieszy i rowerzysta.
• Szacunek do przyrody, postawa proekologiczna.
• Szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról.
• Respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich.
• Umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi i ze światem.
• Świadomość konieczności współpracy oraz integrowanie się z innymi narodami
w zjednoczonej Europie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności
narodowej.
• Utrzymanie kontaktów ze swoją szkołą po jej ukończeniu.
Koncepcję Pracy Szkoły opracowały:
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Anna Bańkowska
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Gabriela Kozakiewicz
Jolanta Pazdan
Violetta Wrona
Elżbieta Zając

